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ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ 
-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ  ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

p

Λέγω
ἐγώ...

Ἐφημέριος ἑβδομάδος: π. Λάμπρος
> Ἑσπερινός, καθημερινά 19:00.
> Ὄρθρος, καθημερινά 7:30.
> Παράκληση γιὰ τούς Μαθητές 
Τὴν Δευτέρα 5 Ιουνίου στὶς 19:00 θὰ γίνει  
ἡ ἀκολουθία τῆς Παρακλήσεως εἰς 
τὸν  Ἰησοῦ Χριστό, πρὸς ἐνίσχυση τῶν 
διαγωνιζομένων μαθητῶν στὶς προαγωγικὲς 
καὶ ἀπολυτήριες ἐξετάσεις.
> ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
μέ ὄρθρο ἀπὸ τὶς 7:30 τό πρωί. 
Δευτέρα 5/6 ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Πέμπτη 8/6 Καλλιόπης μάρτυρος.
Σάββατο 10/6  Ἀλεξάνδρου 
καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.
> ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
Κυριακή, 11/5 ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  
Σύναξις Θεότοκου Ἄξιον Ἐστίν. 
Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα  
ἀποστόλων, Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου 
Συμφερουπόλεως.
Α΄ Θεία Λειτουργία 6:30–9:30π.μ.  
Ναὸς Ἁγίας Μαρίνης
Β΄ Θεία Λειτουργία 9:45–11:00π.μ  
Ναὸς Ἁγίου Νεκταρίου
> Παρακλήσεις στὶς 19:00
Τετάρτη στὴν Ἁγία Μαρίνα 
Παρασκευὴ στὸν  Ἅγιο Νεκτάριο 
> Κάθε Τετάρτη 
Προσκύνημα τῶν  Ἱερῶν Λειψάνων  
7:30 -20:30
Ἀπόδειπνο  καί Χαιρετισμοί  
της Παναγίας 20:00

Στὸ Ναό μας δὲν ξεχνοῦμε τὰ πάθη τῆς φυλῆς  
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Τὴν περασμένη Κυριακὴ 28 Μαΐου μὲ τὴν παρουσία καὶ  
τῆς  Ἰωνικῆς Πολιτιστικῆς Στέγης  Ἡλιούπολης τελέσαμε 

τὸ ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν τελευταῖο 
αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο τὸν Παλαιολόγο 
καὶ τοὺς μαζί του, πεσόντες στὴν ὑπεράσπιση 
τῆς Νέας Ρώμης, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Μίλησε ἡ πρόεδρος  Ἀργυρῶ Πίκουλα τὰ 
εἴπαμε καὶ ἐμεῖς. Ἀνήμερά τῆς ἀποφράδας 

μέρας τὸ μεσημέρι, μὲ 
πένθιμη κωδωνοκρουσία 
δηλώσαμε τὴν μνήμη μας. 
Τὸ ἴδιο κάμαμε καὶ στὴν 
ἡμέρα τῆς Γενοκτονίας 
τῶν Ποντίων 19 Μαΐου, οἱ 
καμπάνες ἤχησαν πένθιμά 
το μεσημέρι, ἐνῶ στὶς 
11:00 τὸ πρωὶ ἐμπρὸς ἀπὸ 
τὸ μνημεῖο τῶν Ποντίων 
στὴν ὁδὸ Μαρίνου Ἀντύπα, 
συμπροσευχηθήκαμε 
μὲ τὸν Ἀρχιμανδρίτη 
Σπυρίδωνα ἀπὸ τὴν 
Κοίμηση  Ἡλιουπόλεως τὸν 
Δήμαρχο Βασίλειο  Βαλασόπουλο καὶ τὶς λοιπὲς ἀρχὲς 
τῆς πόλεως, στὴν προσευχὴ μνήμης γιὰ  Ἐκείνους. Μὰ 
καὶ τὴν Κυριακὴ στὶς 14 τοῦ Μαΐου, κάμαμε στὸ ναὸ μᾶς 
τὸ ἐτήσιο μνημόσυνό τους, μαζὶ μὲ τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου 
Δαμασκηνοῦ.  
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ  
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ

Ἡ Ἀποφράδα 



Τὸ φυλλάδιο μας ἠλεκτρονικά, διαβάστε το στὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας www.agmarina.gr ή στὸ ἠλεκτρονικὸ βιβλίο προσώπων 
(facebook) σελίδα Agia Marina Ilioupolis ἢ ζητῆστε νὰ τὸ ἀποστέλλουμε κάθε Κυριακὴ μὲ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο (email),  

ἀπό ck.agmarina@gmail.com

Ὁ  Ναὸς μας παραμένει ἀνοιχτὸς ἀπὸ 7:30 τὸ πρωὶ μέχρι 20:00 τὸ βράδυ. Τὸ γραφεῖο τοῦ Ναοῦ λειτουργεῖ 9:30-11:30& 18:30-19:30. 
Γιὰ κάθε διοικητικὴ πράξη (πιστοποιητικά, ἄδειες γάμου), παρακαλοῦμε νὰ ὁρίζετε  συγκεκριμένη ὥρα συνάντησης μὲ τὸν ἐφημέριο.

ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

Εἶμαι χρήσιμο 
χαρτὶ μὴ μὲ πετάξεις 
ἂν δὲν μὲ  

θέλεις  ἀνακύκλωσε μὲ
Στὸ ναὸ μᾶς 
κάντε ἀνακύκλωση 
λαμπτήρων καὶ μπαταριῶν.

Ἐπιπλέον πλαστικὰ πώματα  καὶ 
φιάλες (νεροῦ) καὶ κουτία ἀλουμινίου 
(ἀναψυκτικῶν).

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 2  Ἰουνίου 2017, μαζὶ 
μὲ τὰ παιδία νηπιαγωγίου ποὺ βρίσκεται στὴν 

ἐνορία μας, βρεθήκαμε στὰ γραφεῖα τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἐταιρίας Σκλήρυνσης κατὰ πλάκας, στὴν ὁδὸ 
Λεωνιδίου 1 στὴν Ἡλιούπολη. 
Ἐκεῖ τά παιδάκια σὲ μιὰ 
συμβολικὴ κίνηση καὶ ἐν 
όψει της παγκόσμιας ἡμέρας 
Περιβάλλοντος, 5 Μαίου, ἀλλὰ 
καὶ θέλοντας μὲ τὴν χαρά τους 
νὰ δώσουν ζωὴ σὲ ἕνα χῶρο 
πόνου, φύτεψαν λουλούδια 
καὶ ἔπαιξαν στὴν αὐλὴ τῶν 
γραφείων. Ὁ ἀρχιμανδρίτης 
Σεραφεὶμ καὶ συνεργάτες τοῦ 
Ναοῦ χαιρέτησαν τὰ παιδιὰ καὶ ἔκαναν μαζί τους 
φωτογραφίες.
Στὴν συνέχεια τὸ μεσημέρι ἡ αὐτὴ ὁμάδα 

μεταβήκανε στὸ Κολωνό καὶ παρέδωσαν στὴν 
Κιβωτὸ τοῦ Κόσμου 15 κυτία κατεψηγμένα 
σφολιατοειδῆ γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς στέγης φροντίδας 
μητέρας καὶ παιδιοῦ.  Ἡ προσφορὰ ἔγινε διὰ τῆς 
γραμματέως  τῆς  Ἑλληνικῆς  Ἐταιρίας Σκλήρυνσης 
κατὰ πλάκας, Τζένης Μακρυκώστα. Ἐκεῖ, ὁ 
Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ συνεργάστημε μὲ τὸν 
πατέρα  Ἀντώνιο καὶ τοὺς ὑπευθύνους της στέγης, 
ἐνόψη τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας δομῆς φιλοξενίας 
μονογονεικῶν οἰκογενειῶν καὶ τοῦ Βρεφοκομείου.

Ἀκολούθως στὶς 2 
μετὰ τὸ μεσημέρι στὸ 
κοιμητήριο  Ἡλιουπόλεως 
ὁ  Ἀρχιμανδρίτης Σεραφεὶμ 
τέλεσε τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία 
τοῦ Δημητρίου, πατέρα τοῦ 
Ἀντιδημάρχου Κοινωνικῶν  
Ὑπερησιῶν  Ἡλιουπόλεως 
Μαρίνου Μπασούρη καὶ 
ὁμίλησε παρηγορητικά. 
Μετὰ συντάχθηκε αὐτὸ 

τὸ φυλλάδιο γιὰ νὰ τὸ μορφοποιήσει ὁ Φώτιος 
Πίκουλας καὶ νὰ τὸ λάβετε στὰ χέρια Σᾶς τῆς 
Πεντηκοστῆς.

Ἄφετε τὰ παιδία… 
γιὰ τὰ παιδιὰ μὲ τὰ παιδιά

ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΕΧΑΣΩ… 
Ἀνακύκλωση 
τηγανισμένων 
λαδιῶν καὶ 

μαγειρικῶν λιπῶν στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας 
Μαρίνας κάθε μέρα 7:30-19:30 στην 
είσοδο του Ναού καὶ γιὰ ἐπιστοφὴ τοῦ 
δοχείου μεταφορᾶς κάθε πρωὶ 9-11 στὸ 
φιλόπτωχο. 
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